સંમિત

Consent
ગ્રાહકોને નોટ�સ: �ઓ તમને અને તમારા પર�વારને �ણે છે તેવી અન્ય સંસ્થાઓ અને વ્યવસાિયકો સાથે કામ કરવા માટ� જો અમે સક્ષમ હોઇએ તો ડ�પાટર્ મન્ે ટ ઓફ સોિશયલ એન્ડ હ�લ્થ
સવ�સીસ (DSHS) તમને વ�ુ સાર� ર�તે મદદ કર� શક� છે . આ ફોમર્માં સહ� કર�ને તમારા �ગેની ખાનગી મા�હતીનો ઉપયોગ કરવા અને વહ�ચવા માટ� નીચે ન�ધેલ સંસ્થાઓ અને

વ્ય�ક્તઓ અને DSHS માટ� મં�ુર� આપી રહ્યા છો. જો તમાર� સંમિતની તમાર� યોગ્યતા ન�� કરવા માટ� જ�ર પડતી ન હોય તો તેવા સંજોગોમાં જો તમે આ ફોમર્માં સહ� નહ� કરો તો
DSHS તમારા લાભો આ૫વા માટ� ઇન્કાર કર� શકતી નથી. જો તમે આ ફોમર્માં સહ� ન કરો તો પણ DSHS કાયદા દ્વારા અપાયેલ મયાર્દા �ુધી તમારા �ગેની મા�હતી�ુ ં આદાન-પ્રદાન કર�
શક� છે . જો તમને DSHS ક�વી ર�તે ગ્રાહકોની ખાનગી મા�હતી અથવા તમારા �ુપ્તતાના હ�ો�ુ ં આદાન-પ્રદાન કર� છે તે �ગે પ્ર�ો હોય તો DSHS નોટ�સ ઓફ પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટ�સીસની

સલાહ લો અથવા તમને આ ફોમર્ આપનાર વ્ય�ક્તને �ુછવા િવનંતી.

ગ્રાહકની ઓળખ:
નામ

જન્મ તાર�ખ

સરના�ુ ં

ઓળખ નંબર

શહ�ર

ટ��લફોન નંબર (એર�યા કોડનો સમાવેશ કરો)

રા�ય

ઝી૫ કોડ

અન્ય મા�હતી

સંમિત:
ુ માટ� DSHS ની �દરની
મારા માટ� સેવાઓ�ુ ં આયોજન કરવા, �ુર� પાડવા અને સંકલન કરવા, મારા માટ�ના ઉપચાર, �ુકવણીઓ અને ફાયદાઓ માટ� અથવા કાયદા દ્વારા માન્ય કરાવેલ અન્ય હ��ઓ
ુ માટ� માર� ખાનગી મા�હતીનો ઉપયોગ કરવા અને એકબી� સમક્ષ પ્રગટ કરવા માટ� નીચે ન�ધેલી
મારા �ગેની ખાનગી મા�હતીઓનો ઉપયોગ કરવા માટ� �ુ ં સંમિત આ�ુ ં �ં. વ�ુમાં �ુ ં આવા હ��ઓ
સંસ્થાઓ, પ્રોવાઇડરો ક� વ્ય�ક્તઓને અને DSHS ને મં�ુર� આ�ુ ં �ં. મા�હતી�ુ ં આદાન-પ્રદાન શા�બ્દક ર�તે અથવા કોમ્પ્�ુટર ડ�ટા ટ્રાન્સફર મેઇલ અથવા હાથોહાથની રવાનગી દ્વારા થઇ શક� છે .

DSHS ઉપરાંત આ સંમિતમાં �મનો સમાવેશ થયો છે તે નીચેના બધાને તપાસવા િવનંતી અને તેમને નામ અને સરનામા દ્વારા ઓળખાવો:

હ�લ્થક�ર પ્રોવાઇડસર્:
મેન્ટલહ�લ્થ ક�ર પ્રોવાઇડસર્:
નશીલા પદાથ�ના ઉપયોગ સંબધ
ં ી રોગ માટ� સેવા પ્રદાતાઓ:
અન્ય DSHS કરારવાળા પ્રોવાઇડસર્:
હાઉિસ�ગ પ્રોગ્રામો:
સ્�ુ લ ડ�સ્ટ્ર�ક્ટ ક� કોલેજો:
ડ�પાટર્ મન્ે ટ ઓફ કર� ક્શન્સ:
એમ્પ્લોયમેન્ટ િસ�ોર�ટ� ડ�પાટર્ મેન્ટ અને તેના એમ્પ્લોયમેન્ટ સાથીઓ:
સોિશયલ િસ�ોર�ટ� એડિમનીસ્ટ્ર�શન ક� અન્ય ફ�ડરલ એજન્સી:
જોડ�લી યાદ� �ુ ઓ
અન્ય:
નીચેના ર� કોડર્ સ અને મા�હતી�ુ ં આદાન-પ્રદાન કરવા માટ� �ુ ં અિધ�ૃત ક�ં �ં અને સંમિત આ�ુ ં �ં (� લા�ુ પડ�ુ ં હોય તે બધા જ સામે િનશાની કરો)
બધા મારા ગ્રાહકના ર� કોડર્ સ

જોડાયેલ � ૂ�ચ પરના ર� કો�્ ર્ સ

માત્ર નીચેના ર� કોડર્ સ
પર�વાર, સામા�ક અને રોજગારનો ઇિતહાસ

હ�લ્થ ક�ર મા�હતી

ટ્ર�ટમેન્ટ ક� ક�ર પ્લાનો

�ુકવણીના ર� કોડર્ સ

વ્ય�ક્તગત � ૂલ્યાંકનો

સ્�ુ લ, િશક્ષણ અને તાલીમ

અન્ય (યાદ�):
ન�ધ કરવા િવનંતી:

જો તમારા ક્લાયન્ટ ર� કોડર્ સમાં નીચેની મા�હતી પૈક�ની કોઇ૫ણ મા�હતીનો સમાવેશ થતો હોય તો તમાર� આ ર� કોડર્ સનો સમાવેશ કરવા માટ� આ િવભાગને ૫ણ �ુણર્ કરવો જ�ર� છે .

�ુ ં નીચેના ર� કોડર્ સ �હ�ર કરવા માટ� માર� મં�ુર� આ�ુ ં �ં (� લા�ુ ૫ડ� તે બધા સાથે િનશાની કરો):
માનિસક આરોગ્ય (મેન્ટલ હ�લ્થ)
- આ સંમિત

એક વષર્ �ુધી માન્ય છે

HIV/AIDS અને �તીય રોગના પર�ક્ષણોના પ�રણામો, િનદાન અથવા સારવાર
�યાં �ુધી DSHS ને ર� કોડર્ સની જ�ર પડ� છે ત્યાં �ુધી અથવા

નશીલા પદાથ�ના ઉપયોગ સંબધ
ં ી ર� કૉડર્

�યાં �ુધી DSHS ને ર� કોડર્ સની જ�ર ૫ડ� છે ત્યાં �ુધી અથવા

�ુધી

(તાર�ખ અથવા ઘટના).

- �ું લે�ખતમાં કોઇ૫ણ સમયે આ સંમિતને રદ કર� શ�ું અથવા પાછ� શ�ુ ૫રં � ુ તે બાબત અગાઉથી વહ�ચવામાં આવેલ કોઇ૫ણ મા�હતીને પ્રભાિવત કરશે નહ�.
- �ું સમ�ુ ં �ં ક� આ સંમિત હ�ઠળ વહ�ચવામાં આવેલ ર� કોડર્ સ હવે ૫છ� DSHS ને લા�ુ પડ� છે તે કાયદાઓ હ�ઠળ રક્ષવામાં આવશે નહ�.

- આ ફોમર્ની એક નકલ ર� કોડર્ સના આદાન-પ્રદાન કરવા માટ� માર� મં�ુર� આપવા માટ� માન્ય છે .
સહ�

તાર�ખ

માતા-િપતા ક� અન્ય પ્રિતિનિધની સહ� (જો લા�ુ પડ� તો)

સાક્ષી / નોટર� (સહ� કરો અને નામ િપ્ર�ટ કરો, જો લા�ુ પડ�ુ ં હોય)

તાર�ખ

ટ��લફોન નંબર (એર�યા કોડનો સમાવેશ કરો)

તાર�ખ

જો �ુ ં ર� કોડર્ સનો િવષય ન હો� તો, સહ� કરવા માટ� �ુ ં અિધ�ૃત �ં, કારણ ક� �ુ ં �ં: (અિધ�ૃતતા�ુ ં પ્રમાણ જોડો)
માતા-િપતા

કાયદ� સરના વાલી (અદાલતી આદ� શ જોડો)

વ્ય�ક્તગત પ્રિતિનિધ

અન્ય :

મા�હતીને મેળવનારને નોટ�સ: જો આ ર� કોડર્ સ એચઆઇવી, એસટ�ડ�સ ક� એઇડ્સ �ગેની મા�હતી ધરાવતા હોય તો તમે ક્લાયન્ટની ચો�સ ર� િવના તમે તે મા�હતી તમે આગળ �હ�ર ન કર� શકો. જો તમે
ગ્રાહક દ્વારા દવા ક� શરાબના �ુ�ુપયોગ સંબિં ધત મા�હતી મેળવેલ હોય તો 42 CFR 2.32 દ્વારા જ�ર� બનતી, �યાર� આગળ મા�હતીને �હ�ર કરો ત્યાર� નીચેની િવગતોનો સમાવેશ કરવો જ�ર� બને છે .

આ મા�હતી ફ�ડરલ �ુપ્તતાના િનયમો દ્વારા ર�ક્ષત ર� કોડર્ સમાંથી તમાર� સમક્ષ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે (42 CFR part 2). જો વધારાના પ્રગટ�કરણને � વ્ય�ક્તને તે મા�હતી લા�ુ ૫ડ� છે તેમના દ્વારા
લે�ખત સંમિત દ્વારા સ્પષ્ટ ર�તે મં�ુર કરવામાં આવેલ ન હોય અથવા અન્ય ર�તે 42 CFR part 2 દ્વારા માન્ય કરવામાં આવેલ ન હોય તો ફ�ડરલના િનયમો તમને આ મા�હતીની કોઇ૫ણ વધારાની

�હ�રાત કરવાની મનાઇ ફરમાવે છે . આ હ�� ુ માટ� ત�બબી ક� અન્ય મા�હતીના પ્રગટ�કરણ કરવા માટ� એક સામાન્ય અિધ�ૃતતા � ૂરતી નથી. કોઇ૫ણ શરાબ ક� દવાના �ુ �૫યોગવાળા દદ� ઉ૫ર �ુના�હત
તપાસ કરવા માટ� ક� કા� ૂની પગલા લેવા માટ� મા�હતીના કોઇ૫ણ ઉપયોગને ફ�ડરલ િનયમો પ્રંિતબંિધત કર� છે .
CONSENT
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સંમિત ફોમર્ � ૂણર્ કરવા માટ�ની �ુચનાઓ
હ��:ુ �યાર� તમાર� DSHS ની �દર એક ગ્રાહક �ગે સાતત્ય� ૂણર્ આધાર કરવા માટ� તમાર� સંમિતની જ�ર ૫ડ� અથવા સેવાઓ�ું સંકલન કરવા માટ� અથવા ઉપચાર માટ� ,
�ુકવણી ક� એજન્સીના કામો માટ� અથવા કાયદા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત અન્ય હ�� ુઓ માટ� અન્ય સંસ્થાઓ સમક્ષ મા�હતી પ્રગટ કરવા �યાર� તમાર� સંમિતની જ�ર ૫ડ� ત્યાર� આ
ફોમર્નો ઉ૫યોગ કરો. ગ્રાહકો એવી વ્ય�ક્તઓ છે ક� �ઓ DSHS પાસેથી લાભો ક� સેવાઓ મેળવી રહ્યા છે .
ઉપયોગ: વાંચવાની સગવડતા માટ� જો શ� બને તો ઇલેકટ્રોિનકલી આ ફોમર્ ભર� નાખો, બાળકો સ�હતના દર� ક વ્ય�ક્ત માટ�, એક અલગ ફોમર્ ભર�ું જ�ર� છે . �ુચનાઓમાં
રહ�લ “તમે” DSHS કમર્ચાર��ું �ુચન કર� છે અને ફોમર્ ઉ૫ર રહ�લ “તમે” ગ્રાહકનો ઉલ્લેખ કર� છે . ર� કોડર્ સની લેતીદ� તીમાં એક ગ્રાહક �ગેની ખાનગી મા�હતીના ઉપયોગ અને
�હ�રાતનો સમાવેશ થાય છે .
ફોમર્ના ભાગો:
ઓળખ:
- નામ: દર� ક ફોમર્ ઉ૫ર માત્ર એક જ ગ્રાહક�ુ ં નામ �ુ� ં પાડો. �યાર� સેવાઓ મેળવી હોય ત્યાર� ગ્રાહક� � અગાઉના નામો રાખ્યા હોય તેવા કોઇ૫ણ અગાઉના નામોનો સમાવેશ
કરો.
- જન્મ તાર�ખ: સરખા નામો સાથેના વ્ય�ક્તઓમાંથી ગ્રાહકને ઓળખી કાઢવા માટ� જ�ર�.
- ઓળખ નંબર: ર� કોડર્ ને ઓળખી કાઢવામાં અને � ૂતકાળ અને મેળવેલ સેવાઓને શોધવામાં મદદ કરવા માટ� એક ગ્રાહક ઓળખ નંબર અથવા અન્ય ઓળખ નંબર (જ�ર�
નથી) �ુર� પાડો.
- સરના�ું અને ટ��લફોન: વધારાની મા�હતી ક� � ગ્રાહક�ું સ્થાન િનયત કરવામાં અને ઓળખ કરવામાં ક� તેનો સં૫કર્ કરવામાં મદદ કરશે.
- અન્ય: આ બોક્સમાં કોઇ૫ણ એવી વધારાની મા�હતીનો સમાવેશ કરો ક� � ર� કોડર્ સ�ું સ્થાન ન�� કરવામાં મદદ કર� શક� ક� � સેવાઓ પ�રવારના સભ્યોના નામો ક� અન્ય
સંબિં ધત મા�હતી સાથે સંકળાયેલ DSHS ના ભાગોનો સમાવેશ કરતા હોય.
સંમિત (પ્રમાણ� ૂતતા):
- ર� કોડર્ ની લેતીદ� તી કરતી સંસ્થાઓ ક� વ્ય�ક્તઓ: આ ફોમર્ને ગ્રાહક દ્વારા � ૂણર્ કરવા ઉ૫ર સમગ્ર DSHS ની �દર ખાનગી મા�હતીના ઉપયોગ અને આદાન-પ્રદાનની �ટ મળે
છે . DSHS ન�ધાયેલ બહારની સંસ્થાઓ ક� વ્ય�ક્તઓ સમક્ષ ખાનગી મા�હતી પ્રગટ કરવા અને મેળવવા માટ� સક્ષમ બનશે. નામ, સરના�ું અને જો શ� બને તો િનયત
સ્થાન સ�હતની સંસ્થાઓ ક� પ્રોવાઇડરો �ગેની ઓળખ આપતી મા�હતી �ુર� પાડો. તમે મા�હતી વહ�ચવા માટ� મં�ુર� સંસ્થાઓની એક યાદ� ક� �ના ૫ર ગ્રાહક� ૫ણ સહ�
કરવી જ�ર� છે તેને ૫ણ જોડ� શકો છો.
- સમાિવષ્ટ મા�હતી: ગ્રાહકોએ સંમિત દ્વારા દસ્તાવેજોને આવર� લેવામાં આવેલ છે તે દશાર્વ�ું જ�ર� છે . ગ્રાહકો બધા જ ર� કોડ�ને ઉપલબ્ધ બનાવી શક� અથવા ર� કોડર્ ની
તાર�ખ, પ્રકાર ક� સ્ત્રોત વડ� સમાિવષ્ટ ર� કોડર્ ને સીિમત કર� શક�. જો ગ્રાહક સંમિતમાં સહ� ન કર� અથવા ખાસ ર� કોડર્ નો િવિશષ્ટ ર�તે ઉલ્લેખ ન કર� તો તે ર� કોડર્ ની આ૫-લે ક�
વહ�ચણી જો કાયદા દ્વારા મં�ુર ક� માન્ય કરાતી હોય તો આવા સંજોગોમાં ૫ણ માન્ય રહ�શે. તમે આવર� લેવાયેલ ર� કોડર્ સ ક� �ના પર ગ્રાહક� પણ સહ� કરવી જ�ર� છે તેવી એક
યાદ� જોડ� શકો છો. જો કોઇ ર� કોડર્ ક� � માનિસક આરોગ્ય (RCW 71.05.620), એચઆઇવી/એઇડ્સ અથવા એસટ�ડ� પર�ક્ષણ ક� સારવાર (RCW 70.02.220), અથવા ડ્રગ
ક� દા�ની સેવાઓ (42 CFR 2.31(a)(5)), સાથે સબંધ ધરાવતી મા�હતીનો સમાવેશ કરતા હોય તો આ ર� કોડર્ ની વહ�ચણી ક� આદાન-પ્રદાન કરવા માટ� મં�ુર� આ૫વા માટ�
ગ્રાહક� આ ક્ષેત્રોની િવિશષ્ટ ર�તે િનશાની દ્વારા ન�ધ કરવી જ�ર� છે . આ ફોમર્ 45 CFR 164.508(b)(3)(ii) હ�ઠળ સાઇકોથેરાપીની ન�ધોનો સમાવેશ કરવા માટ� માન્ય ન�ું અને
એક અલગ ફોમર્ આ ર� કોડર્ સનો સમાવેશ કરવા માટ� � ૂણર્ કર�ું જ�ર� બને છે .
ુ ને � િસધ્ધ કર� અથવા કાયદા દ્વારા પ્રબંધ કરાયેલ સંમિત માટ�ની એક � ૂણર્તા તાર�ખનો સમાવેશ કરો.
- સમયગાળો: તમારા કાયર્ક્રમના હ��ઓ
- સમજ: એ વાતની ખાતર� કરો ક� ગ્રાહક એ વાત સમ� છે ક� શાની મં�ુર� આ૫વામાં આવી રહ� છે અને ક�વી ર�તે અને શા માટ� મા�હતી�ું આદાન-પ્રદાન કરવામાં આવશે. જો
જ�ર ૫ડ� તો, એક ભાષાંતર કરાયેલ ફોમર્ના અને ઇન્ટરિપ્રટર ક� �ુ ભાિષયાનો ઉપયોગ કરો અથવા ફોમર્ મોટ�થી વાંચો. જો ગ્રાહકને વધાર� મા�હતીની જ�ર પડ� તો પ્રાઇવેસી
પ્રેક્ટ�સીસની DSHS નોટ�સની વધારાની એક નકલ તેને �ુર� પાડો અથવા ગ્રાહકને તમારા એકમ માટ�ના પ�બ્લક ડ�સ્ક્લોઝર ઓફ�સર પાસે મોકલો
સહ�ઓ:
- ગ્રાહક: આ બોક્સમાં સંમિતની �મર કરતા વધાર� �મરના ગ્રાહક ક� બાળક પાસે (માનિસક આરોગ્ય અને ડ્રગ તેમજ આલ્કોહોલ સેવાઓ માટ� 13 વષર્, એચઆઇવી/એઇડ્સ
અને અન્ય એચટ�ડ�સ માટ� 14 વષર્ જન્મ િનયંત્રણ અને ગભર્પાતો માટ� કોઇ૫ણ �મર, હ�લ્થક�ર અને અન્ય ર� કોડર્ સ માટ� 18 વષર્) સહ� કરાવો અને સહ�ની તાર�ખ નાખો.
ગ્રાહક આ બોક્સમાં એક િનશાની ગોઠવી શક� ક� �ના તમે સાક્ષી હશો.
- સાક્ષી અથવા નોટર�: જો તમે પોતે આ ફૉમર્ જમા ન કરાવો અતવા જો પ્રોગ્રામ ખરાઈની માંગમી કર� , તો કોઈ સાક્ષી અથવા નોટર�ની જ�ર પડ� શક� છે . આ વ્ય�ક્તએ સહ�
કર�ને તેમ�ું નામ િપ્ર�ટ કરવા�ુ ં રહ�શે.
- માતા-િપતા ક� અન્ય પ્રિતિનિધ: જો ગ્રાહક સંમિતની �મર કરતા ઓછ� �મરવા� બાળક હોય તો માતા-િપતા ક� વાલીએ સહ� કરવી જ�ર� છે . જો બાળક વહ�ચવાના બધા જ
ર� કોડર્ સ માટ� સંમિતની �મરની � ૂતર્તા કરતો ન હોય તો બાળક અને તેના માતા-િપતા બંનેએ સહ� કરવી જ�ર� છે . જો ગ્રાહકને કા� ૂની ર�તે અસક્ષમ ક� અસમથર્ �હ�ર
કરવામાં આવેલ હોય તો અદાલત દ્વારા િનમાયેલ વાલીએ સહ� કરવી જ�ર� છે અને િનમ�ુકં ના આદ� શની એક નકલ �ુર� પાડવી જ�ર� છે . જો કોઇક વ્ય�ક્ત અન્ય ક્ષમતામાં
સહ� કર� રહ� હોય તો (ક� �માં �ુ લ �ુખ્યત્યારના�ુ ધરાવતી વ્ય�ક્ત ક� એસ્ટ�ટના પ્રિતિનિધનો સમાવેશ થાય છે ) "અન્ય" એવી ન�ધ કરો અને કાયર્ કરવા માટ� કાયદ� સરની
સ�ાની એક નકલ મેળવો. સહ� કરનાર� વ્ય�ક્તએ સહ�માં તાર�ખ નાખવી જ�ર� છે અને ટ��લફોન નંબર ક� સંપકર્ ની મા�હતી આ૫વી જ�ર� છે .
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